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ZÁKON

ze dne 29. dubna 2020,

kter˝m se m�ní zákon �. 133/2020 Sb., o n�kter˝ch úpravách v sociálním zabezpe�ení

v souvislosti s mimoYádn˝mi opatYeními pYi epidemii v roce 2020

Parlament se usnesl na tomto zákon� �eské re-
publiky:

�l. I

Zákon �. 133/2020 Sb., o n�kter˝ch úpravách
v sociálním zabezpe�ení v souvislosti s mimoYádn˝mi
opatYeními pYi epidemii v roce 2020, se m�ní takto:

1. V § 4 se na konci odstavce 1 doplHují slova
„ , nejdéle vaak do 30. �ervna 2020“.

2. Za § 4 se vkládá nov˝ § 4a, kter˝ zní:

„§ 4a

V˝ae oaetYovného za kalendáYní den �iní od
1. dubna 2020 do 30. �ervna 2020 80 % denního
vym�Yovacího základu.“.

3. Za § 4a se vkládá nov˝ § 4b, kter˝ zní:

„§ 4b

(1) Po dobu platnosti mimoYádného opatYení
pYi epidemii se neuplatní § 39 odst. 5 písm. b) zá-
kona o nemocenském pojiat�ní, jde-li o nárok na
oaetYovné podle § 39 odst. 1 písm. b) bodo 1 a 2
zákona o nemocenském pojiat�ní nebo o nárok na
oaetYovné podle tohoto zákona a potYeba pé�e
vznikla v období od 11. bYezna 2020 do 30. �ervna
2020, byla-li dohoda o pracovní �innosti nebo do-
hoda o provedení práce uzavYena pYed 11. bYeznem
2020. OaetYovné podle v�ty první nále~í té~, jestli~e
tito zam�stnanci byli na základ� této dohody ú�astni
nemocenského pojiat�ní v únoru 2020 a potYeba oae-
tYování vznikla za trvání této dohody v bezpro-
stYedn� následujícím kalendáYním m�síci, v n�m~

tento zam�stnanec není ú�asten nemocenského po-
jiat�ní.

(2) Zam�stnavatel je povinen na pYedepsaném
tiskopisu vydaném �eskou správou sociálního za-
bezpe�ení potvrdit vaechny rozhodné skute�nosti
potYebné pro posouzení nároku na oaetYovné podle
odstavce 1.

(3) Nárok na oaetYovné a podpor�í doba pro
oaetYovné zam�stnanco �inn˝ch na základ� dohody
o pracovní �innosti a na základ� dohody o provedení
práce trvá jen po dobu trvání t�chto dohod.“.

4. V § 5 odst. 3 se za slova „pYi epidemii“ vklá-
dají slova „ , nejdéle vaak do 30. �ervna 2020“.

�l. II

PYechodná ustanovení

1. OaetYovné vyplacené za kalendáYní dny v ob-
dobí ode dne 1. dubna 2020 do dne nabytí ú�innosti
tohoto zákona v ni~aí v˝ai, ne~ je v˝ae oaetYovného
stanovená podle § 4a zákona �. 133/2020 Sb., ve
zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�innosti tohoto zá-
kona, se bez ~ádosti doplatí do 30 dno ode dne na-
bytí ú�innosti tohoto zákona.

2. V˝ae oaetYovného podle § 4b zákona �. 133/
/2020 Sb., ve zn�ní ú�inném ode dne nabytí ú�in-
nosti tohoto zákona, za kalendáYní den �iní do dne
31. bYezna 2020 60 % denního vym�Yovacího zá-
kladu.

�l. III

Ú�innost

Tento zákon nab˝vá ú�innosti dnem jeho vy-
hláaení.

Vondrá�ek v. r.

Zeman v. r.

Babia v. r.
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